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DOTAČNÍ INFO K 26. 5. 2017 

 

Státní fond kinematografie 

Evidenční číslo výzvy: 2017-4-1-10 
Název výzvy: Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018 
Dotační okruh: 4. Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  10 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  19. 5. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   19. 6. 2017 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. Zachování maximálního počtu kin prostřednictvím jejich digitalizace 
2. Zvýšení dostupnosti diverzifikovaného audiovizuálního obsahu 
3. Zvýšení diváckého komfortu, vybavení kin a zlepšení služeb pro diváky 
 
Podporované typy projektů: 
1. Podpora je určena pro projekty digitalizace kin dle standardu DCI 
2. Podpora je určena pro projekty digitalizace kin mimo standard DCI (tzv. e-cinema). Tato podpora 
je určena pro ty prostory, pro něž je e-cinema vhodným technologickým řešením. 
3. Podpora je určena pro projekty modernizace kin (tzn. výměna sedaček, titulkovací zařízení, zaří-
zení pro zrakově a sluchově postižené, zvukový řetězec (zvuk, 3D zvuk, akustika), obrazový řetězec 
(projektor, plátno a příslušenství (např. opony)). 
4. Podpora je určena pro projekty obnovy digitální technologie (tzn. obnova technologie DCI stan-
dardu)  
 

http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-technicky-rozvoj-
a-modernizace.html 

 

Evidenční číslo výzvy: 2017-3-2-12 
Název výzvy: Distribuce českých filmů 
Dotační okruh: 3. distribuce kinematografického díla 
 
Celkový objem podpory této výzvy:  3 000 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  17. 5. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   19. 6. 2017 
 

Cíle podpory a kritéria při hodnocení žádosti 
1. Zvýšení počtu a různorodosti českých kinematografických děl v distribuční nabídce 
2. Podpora krátkometrážních filmů v distribuční nabídce 
 

http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-technicky-rozvoj-a-modernizace.html
http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-technicky-rozvoj-a-modernizace.html
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Podpora je určena pro distribuci jednotlivých českých kinematografických děl (ve smyslu § 2 odst. 
1. písm. f) zákona o audiovizi) v kinech či způsobem obdobným (alternativní promítací sály jako 
kinokavárny, site-specific promítání apod.) nebo způsoby dalšími (VOD/internet, DVD) na území 
České republiky. 
 

http://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-
kinematografickeho-dila.html 

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí 

Semináře Boj se suchem i povodněmi 

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo sérii 

seminářů zaměřených na boj se suchem a povodněmi. Semináře jsou určeny starostům, zástup-

cům městských či krajských úřadů i poradenským firmám zpracovávajícím projektové žádosti. 

Místa konání seminářů: 

5. 6. 2017 – Praha 
7. 6. 2017 – České Budějovice 
12. 6. 2017 – Ústí nad Labem 
14. 6. 2017 – Plzeň 
20. 6. 2017 – Olomouc 
23. 6. 2017 – Zlín 
27. 6. 2017 – Liberec 
 
Více informací: 
 
https://www.sfzp.cz/clanek/193/3332/cervnove-seminare-poradi-obcim-jak-bojovat-se-suchem-a-
povodnemi/ 
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